KOMUNIKAT PRASOWY

MINISTROM PRZEDSTAWIONO NOWE MOŻLIWOŚCI DOTYCZĄCE
WSPÓLNYCH ZDOLNOŚCI WOJSKOWYCH W CELU OGRANICZENIA
ROZDROBNIENIA EUROPEJSKICH STRUKTUR OBRONNYCH
Bruksela, 20 listopada 2020 r. Pierwszy w historii przegląd europejskiego otoczenia obronności –
sprawozdanie dotyczące skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD) –
wytycza ważne kierunki europejskiej współpracy obronnej i wskazuje uczestniczącym krajom 55
nowych możliwości wspólnego rozwoju zdolności obronnych. Zaleca się w nim sześć zdolności
nowej generacji o dużym oddziaływaniu jako priorytetowe obszary wspólnych europejskich działań
rozwojowych. W przeglądzie tym stwierdzono również, że europejskie struktury obronności
charakteryzują się dużym rozdrobnieniem oraz niskim poziomem inwestycji we współpracę.
Europejska Agencja Obrony (EDA) przedstawiła dziś ministrom obrony EDA pierwsze sprawozdanie
CARD, opracowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ścisłej współpracy z Europejską Służbą Działań
Zewnętrznych (ESDZ) oraz Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej (EUMS).
Szef Agencji, wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący Josep Borrell stwierdził: Po raz pierwszy
dokonaliśmy wyjątkowego przeglądu działań rozwojowych w zakresie planowania obronnego
i zdolności obronnych wszystkich 26 państw należących do EDA. Jest on wynikiem szczegółowego
dialogu na poziomie UE z krajowymi specjalistami zajmującymi się planowaniem obronnym. Wskazuje
państwom członkowskim obszary, w których istnieją duże możliwości dla europejskiej współpracy
obronnej, obejmującej wyposażanie sił zbrojnych państw członkowskich w nowoczesny sprzęt oraz
zwiększanie ich interoperacyjności, z uwzględnieniem misji i operacji w ramach WPBiO.

WSPÓLNE PRZYGOTOWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
Na podstawie planów własnych państw członkowskich oraz dialogu z krajowymi specjalistami ds.
planowania obronnego, w sprawozdaniu zidentyfikowano wyraźne obszary współpracy
międzynarodowej i nakreślono 55 możliwości dla wszystkich dziedzin obronności: sił lądowych (17); sił
powietrznych (14); sił morskich (12); cyberprzestrzeni (3); przestrzeni kosmicznej (4) oraz wspólnych
działań i czynników warunkujących potencjał sił (5). W sprawozdaniu stwierdzono, że istnieją liczne
możliwości wywierania istotnego wpływu na europejskie zdolności obronne, generowania korzyści
operacyjnych oraz wspierania niezależności strategicznej UE. Zalecono dodatkowo 56 powiązanych
możliwości współpracy w zakresie badań i technologii. Zalecenia sformułowane w tym cyklu CARD
zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie podczas dzisiejszego posiedzenia ministerialnej
Rady Sterującej EDA.
W sprawozdaniu wskazano sześć zdolności obronnych nowej generacji jako obszary priorytetowe, aby
państwa członkowskie skupiły na nich swoje działania w tym względzie. Dają one bowiem duże
możliwości poprawy efektywności operacyjnej UE i jej państw członkowskich w krótkim i średnim
okresie, a jednocześnie zapewniają fachową wiedzę przemysłową. W tych obszarach zalecana jest
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współpraca oparta na spostrzeżeniach własnych państw członkowskich, i możliwy jest szeroki udział
krajów na poziomie systemów i podsystemów. Do tych sześciu obszarów priorytetowych należą:
Czołg podstawowy (MBT) – w CARD zaleca się, aby w dłuższej perspektywie (z terminem
wprowadzenia do użytkowania w połowie lat 30. XXI w.) stworzyć i pozyskać czołg podstawowy nowej
generacji, a w krótkim okresie wspólnie zmodernizować i unowocześnić istniejące zdolności. Jeśli
państwa członkowskie będą współpracować przy unowocześnianiu dotychczasowych rozwiązań lub
wprowadzaniu nowych, do połowy lat 30. XXI w. można osiągnąć 30% zmniejszenie liczby rodzajów
i wariantów. 11 państw wyraziło zainteresowanie kontynuowaniem współpracy.
Europejski nawodny okręt patrolowy – w CARD zaleca się, aby w najbliższych dziesięciu latach
wymienić przybrzeżne i morskie okręty patrolowe oraz aby stworzyć ogólnoeuropejskie podejście do
modułowych platform sił morskich. Wskazano możliwości współpracy w ramach wspólnych zamówień
rozwiązań gotowych, wspólnych działań logistycznych w odniesieniu do podobnych okrętów,
wspólnych przyszłych wymogów funkcjonalnych. 7 państw członkowskich wyraziło zainteresowanie
współpracą.
Systemy żołnierskie – w CARD zaleca się, aby w krótkim okresie zmodernizować systemy żołnierskie
przez wspólne udzielanie zamówień na istniejące systemy, w tym przez harmonizację wymogów, oraz
stworzenie grupy użytkowników wspólnych wirtualnych szkoleń i ćwiczeń przy wykorzystaniu
wspólnych narzędzi informatycznych. W perspektywie długoterminowej zaleca się stworzenie – do
połowy lat 20. XXI w. – wspólnej architektury dla wszystkich podsystemów wykorzystujących
najnowocześniejsze technologie. 10 państw wyraziło zainteresowanie kontynuacją współpracy.
Przeciwdziałanie UAS / środki izolowania pola walki – w CARD zaleca się stworzenie europejskiego
systemu przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS) w celu zwiększenia ochrony sił
zbrojnych, a także pomoc w ustanowieniu europejskiego standardu dotyczącego środków izolowania
pola walki (A2/AD). Wniosek CARD jest taki, że w przypadku europejskich działań w zakresie zdolności
A2/AD należy podjąć istotną decyzję kierunkową: albo zdolności obronne w tym obszarze zostaną
wypracowane w ramach współpracy, albo nie zostaną w ogóle stworzone w odniesieniu do
europejskich sił zbrojnych.
Działania obronne w przestrzeni kosmicznej – w CARD zaleca się wypracowanie europejskiego
podejścia do obronności w przestrzeni kosmicznej, aby zwiększyć dostęp do usług kosmicznych
i wzmocnić obronę zasobów w kosmosie. Jako że jest to nowa dziedzina operacyjna, ściślejsza
współpraca może przyczynić się do większego zaangażowania ministerstw obrony i przyjęcia wymagań
wojskowych w obszernych programach kosmicznych prowadzonych na szczeblu UE.
Wysoka mobilność wojskowa – w CARD zaleca się, aby do połowy lat 20. XXI w. wszystkie państwa
członkowskie zwiększyły aktywność w programach mobilności wojskowej, zwłaszcza w odniesieniu do
transportu powietrznego i morskiego, możliwości logistycznych oraz zwiększenia odporności
powiązanych systemów i procesów informatycznych w warunkach wojny hybrydowej.
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EUROPEJSKIE STRUKTURY OBRONNOŚCI
W sprawozdaniu stwierdzono, że europejskie otoczenie obronności charakteryzuje się
rozdrobnieniem i brakiem spójności, a wydatki na współpracę obronną są znacznie poniżej
uzgodnionych zbiorczych poziomów referencyjnych. To dotyczy budowania zdolności wojskowych,
działań badawczo-technologicznych, wsparcia przemysłu obronnego oraz kwestii operacyjnych.
W sprawozdaniu stwierdzono na koniec, że aby wyeliminować kosztowne rozdrobnienie oraz czerpać
korzyści z efektów synergii i większej interoperacyjności wojskowej, będą konieczne stałe
i długookresowe działania odnoszące się do wydatków na obronę, planowania obronnego
i współpracy obronnej. Dodatkowe ustalenia z analizy CARD są następujące:
o

Duże zróżnicowanie rodzajów sprzętu wojskowego oraz różne poziomy modernizacji
i interoperacyjności wojska powodują, że europejskie siły zbrojne są rozdrobnione i brak im
spójności. To negatywnie przekłada się na zdolności wojsk państw członkowskich do
efektywnego działania razem.

o

Zaangażowanie w misje i operacje w ramach WPBiO jest na bardzo niskim poziomie, a między
państwami członkowskimi występują duże różnice pod względem systemów uczestnictwa
i ogólnego zaangażowania operacyjnego.

o

Wskazane w CARD obszary współpracy mogą się przyczynić do istotnych korzyści w realizacji
przez państwa członkowskie deklarowanych priorytetów krajowych, dzięki dopasowaniu
planów i interesów. Z upływem czasu korzyści operacyjne mogą się zwiększać, zwłaszcza gdy
państwa członkowskie będą wspólnie rozmieszczać siły i prowadzić operacje.

DALSZY ROZWÓJ WSPÓŁPRACY
W rezultacie CARD państwa członkowskie decydujące się na kontynuację współdziałania mogą
uruchamiać nowe projekty współpracy w różnych formach – w ramach PESCO, wspólnie z EDA, bądź
w innych zestawieniach dwustronnych lub wielostronnych. Pełne sprawozdanie wraz z jego
ustaleniami rozesłano do państw członkowskich.
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UWAGI DLA REDAKTORÓW:
1) Komunikat prasowy jest dostępny w 23 językach UE
2) Nota z dodatkowymi informacjami na temat 6 obszarów priorytetowych wskazanych w CARD
3) Tutaj znajduje się sprawozdanie CARD wraz ze streszczeniem
4) Film objaśniający CARD
5) Wiadomości opublikowane w internecie dotyczące Rady Sterującej EDA
6) 26 uczestniczących państw członkowskich EDA i CARD to: wszystkie 27 państw członkowskich
UE z wyjątkiem Danii.
7) Europejska Agencja Obrony (EDA) – platforma europejskiej współpracy w dziedzinie
obronności:
i.

EDA, utworzona w 2004 r. w celu umożliwienia i wspierania współpracy obronnej
w Europie, stała się dla zainteresowanych państw przestrzenią wspólnego budowania
zdolności obronnych.

ii.

Wiedza ekspercka i działalność EDA obejmują pełny zakres współpracy: od
harmonizacji wymogów po zapewnianie zdolności operacyjnych; od działań
w zakresie badań, technologii i innowacji po tworzenie instalacji demonstrujących
konkretne technologie; od szkoleń i ćwiczeń po wsparcie operacji w ramach WPBiO.

iii.

EDA również współpracuje ściśle z europejskim przemysłem obronnym, aby poszerzać
technologiczno-przemysłową bazę europejskiej obronności i przyczyniać się do
wzmacniania pozycji i konkurencyjności tej branży.

iv.

Rola i oddziaływanie Agencji stale się zwiększają, zwłaszcza w kontekście wdrażania
globalnej strategii UE (z 2016 r.). W związku z tym w 2017 r. państwa członkowskie
również postanowiły umocnić misję Agencji.

8) Więcej informacji znajduje się w mediach społecznościowych (#EUdefence) i na stronie
internetowej (www.eda.europa.eu).
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